
WERKEN MET

WIEROOK



Introductie:
Wierook wordt wereldwijd eeuwenlang door bijna alle bevolkingsgroepen in de wereld
gebruikt.  De  oudste  archeologische  bewijzen  hiervan  gaan  terug  naar  het  oude
Egypte, zo'n 5000 jaar geleden. Het was en is nog steeds een essentieel onderdeel bij
rituelen en de spirituele beleving van de mens in het algemeen.

Het toepassingsgebied van wierook is dan ook heel breed. Dit gaat van het aanbieden 
van giften, zuiveringen, evokatie en invokatie, communicatie (bijvoorbeeld via de rook
van wierook kan een demon met ons communiceren) tot een hulpmiddel bij het 
mediteren en bij zowel witte als zwarte magie.

Omwille van het laatste is er vanuit de mainstream media veel tegenkanting, en zijn 
er al veel pogingen ondernomen om de mens de mogelijkheid te ontnemen om 
wierook te branden. De gekste redenen zijn hiervoor al opgegooid, al blijft de reden 
van 'gezondheid' nummer 1. Voorlopig is hiervan nog niks bewezen, en kunnen we vrij
wierook kopen al verschilt de kwaliteit van de wierook sterk. Algemeen kan je stellen, 
dat hoe duurder de wierook is, hoe beter de kwaliteit -en dus ook de geur die het 
vrijgeeft. Vaak worden er bij de duurdere soorten gebruik gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen i.p.v. Olie, wat de prijs ervan verklaart.

Soorten wierook (naar vorm):
Wierook komt voor in verschillende soorten. De keuze ervan is vaak heel persoonlijk, 
maar ook het gebruiksgemak en brandtijd speelt mee. Zo gaan de stokjes vaak langer
mee dan kegeltjes, enz.

stokjes:
Het wierookdeeg worden gerold rond een dun stukje
bamboehout, en zo gedroogd. Voor het beste resultaat
plaats je deze het beste rechtop. Hiervoor kan je een
houder  gebruiken.  Deze  gaan  van  eenvoudig  een
plankje tot  heel  versierde  houders.  De keuze is  dan
ook persoonlijk. (zie afbeelding)

Staafjes:
Hetzelfde aan de stokjes, echter zonder houten kern.

Kegeltjes:
Ook de kegeltjes bestaan uit wierookdeeg, en worden
vaak  in  een  klein  schoteltje  met  zand  gezet,  en  zo
aangestoken. Door hun klein formaat zijn ze makkelijk
overal te plaatsen.

Nadeel is dat de brandtijd relatief kort is, waardoor het
kan  gebeuren  dat  je  er  meerdere  tegelijk  moet
aansteken, of regelmatig moet vervangen.



Korreltjes & poeder:
Dit  is  eigenlijk  wierook in  zijn meest oorspronkelijke
vorm. De gedroogde hars wordt gebroken tot korrels,
of  verder  vermalen  tot  poeder.  De  poeders  (vaak
afkomstig  uit  Tibet)  zijn  vaak  mengelingen  van
verschillende  soorten,  wat  niet  altijd  een  zuiver
resultaat geeft.

Om  korreltjes  en  poeder  te  branden,  heb  je  een
'kooltje'  nodig.  Dit  zijn  ronde  stukjes  houtskool  die
eerst  aangestoken  worden.  De  wierook  wordt
vervolgens erop gestrooid, en geeft zo zijn geur af.

Let  op!  Deze kooltjes  worden zeer  warm. Raak
deze  nooit  aan  met  je  vingers  (er  zijn  tangen
hiervoor  in  de  handel)  of  plaats  een  brandend
kooltje  nooit  op  iets  brandbaars,  uiteraard  om
brand  en/of  verwondingen  te  voorkomen.  Om
een  kooltje  te  plaatsen,  zijn  speciale  houders
verkrijgbaar. 

Bakhoor:

Is wierook dat tot balletjes is gerold, door poeder te
vermengen  met  etherische  olie  of  honing.  Deze
techniek wordt vooral in de Arabische landen toegepast
en is hier moeilijk te vinden.

Papier d'Armenié:

Een stuk dik papier wordt gedrenkt in een etherische
olie,  vaak  Storax of  Benzoe en  vervolgens
aangestoken.  De  toepassing  van  deze  'wierook'  is
voornamelijk  om vervelende  geuren  in  huis  kwijt  te
raken.

Moeilijk te vinden in Be en NL en aangezien de olie
zeer dominant is, ook niet door iedereen gewaardeerd.



Soorten wierook (naar oorsprong):

India:  samen met  Bangladesh zijn  deze  twee landen  de  grootste  fabrikant  van
wierook.  Jammer genoeg is  de kwaliteit  vaak in  extremen; van zeer  hoogstaande
kwaliteit  die  dan  bijna  handgerold  is  (te  herkennen  aan  de  ongelijke  vorm)  tot
inferieure  kwaliteit.  In  de  laatste  categorie  worden  dan  vaak  enkele  druppels
etherische olie vermengt met zelfs motorolie (!) en machinaal gedraaid tot staafjes.
Het mag duidelijk zijn dat de geur dan ook vreselijk slecht is.

Tibet: Van oudsher maakte de monniken in de kloosters uit Tibet de wierook, en rolde
deze  met  de  hand  altijd  tot  staafjes.  Tibetaanse  wierook  staat  gekend  om  zijn
kwaliteit,  maar  de  vaak  zeer  dominante  geur  wordt  niet  altijd  door  iedereen
gewaardeerd of verdragen. Tegenwoordig komen deze uit  Nepal i.p.v. Tibet omwille
van de kostprijs.

Japan:  Zijn vaak dunner dan de versie uit India of Nepal en ook meer geraffineerder
in geur (wat ideaal is voor binnenshuis). Japan produceert bijna enkel wierook zonder
hout.

Het  'Westen':  Ook  in  Westerse  landen  (UK,  USA en  Frankrijk)  zijn  er  diverse
firma's  die  wierook  produceren  in  verschillende  kwaliteiten.  Deze  zijn  bijna  altijd
machinaal vervaardigde stokjes (dus met bamboehout)

Zelf wierook maken:  Het is perfect mogelijk om zelf je wierook te maken, al is dit
een heel tijdrovende en vaak dure aangelegenheid. Ben je hierin geïnteresseerd raad
ik je aan om op het internet te kijken. Er zijn diverse links (ook in het Nederlands) die
dit uitleggen.

Gebruik van wierook in magie/evokatie/invokatie:

Wierook kan zeer goed gebruikt worden tijdens verschillende workings. Zo kan de
wierook je in de juiste stemming brengen, bepaalde gevoelens versterken, je helpen
bij je dagelijkse meditaties. Ook voor het oproepen van demonen wordt vaak gebruik
gemaakt van wierook.

Elke demon heeft een corresponderende planeet. Indien je (nog) geen persoonlijke
band hebt opgebouwd met een demon, is het mogelijk om een wierook te branden uit
de lijst van de welbepaalde planeet. Probeer echter eerst de wierook uit, VOOR dat je
deze gaat gebruiken tijdens het aanroepen of workings! Gaat de wierook makkelijk
aan? Brandt ze goed (of gaat ze snel uit), hoeveel heb ik er nodig? En vooral hoe ruikt
ze? 

Om te weten te komen welke planeet tot welke Demon behoord, kan je vinden op de 
website 'The Pantheon of Hell' (Engelstalig).

https://web.archive.org/web/20151011074237/http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/DemonNames.html


 ZON:  

• dag van de week: Zondag 
• element: vuur 
• chakra: solar ook de 'zonnevlecht' genoemd

• Toepassing: 
Vertrouwen, roem, succes met gokken, alles wat te maken heeft met 
populariteit en charisma, plezier en genieten, verhogen van vitaliteit en 
levenskracht, bescherming, genezing, rijkdom, succes in het algemeen en 
verhogen van magische krachten.  

Kleur van de kaars: Geel, Oranje, Goud, Wit 

wierook: 
Wierook die tot de Zon behoren bevatten vaak kruiden en/of specerijen.
Frankincense*, Appelsien, Acacia, Calendula*, Kaneel, Bay*, Saffraan. 

Bay [Eugenia Polyantha] is gekend in het Nederlands onder 'Daum Salam' 'Salamblad'
of Indonesiche Laurier. Je kan deze vaak vinden in toko's en kruidenwinkels. 
Calendula: [Calendula Officinalis] of Goudsbloem.
Frankincence: ookwel Olibanum genoemd. Is hars dat gewonnen wordt uit schors van 
bomen uit de Boswelli familie.

 MAAN:  

• dag van de week: Maandag 
• element: water 
• chakra: regeert over de 6e chakra en het 3e oog

• Toepassing:  
Verzachten of versterken (afhankelijk van stand maan, in welk teken/huis deze
staat.  Raadpleeg een astrologische chart  voor meer informatie  hieromtrent).
Huiselijke problemen, vruchtbaarheid, het huis en zijn onmiddellijke omgeving,
het geheugen, de fantasie. Alles betreft dromen, spiritualiteit, meditatie. Voor
workings betreft deze laatste dient de maan in een water teken te staan -bij
voorkeur Vissen met aspect als Neptunus.  

Kleur van de kaars: Wit (nieuwe maan) Zwart (afnemende maan) Rood of Groen 
bij volle maan. 

wierook: 
Wierook die tot de Maan behoren zijn hypnotisch en meditatief. Jasmijn, Klaproos, 
Mirte, Kamfer, Sandelhout, Opium, Cereus (Zuilkaars, of Zuilcactus)



 MERCURIUS:  

• dag van de week: woensdag 
• element: lucht 
• chakra: keel

• Toepassing: 
Examens, verbeteren van het geheugen, concentratie, het leren in het 
algemeen, praten, communicatie, schrijven, lezingen en voordrachten, roddels, 
sollicitatie (gesprek en schrijven), broers, zussen, geruchten, astrale projectie.

Kleur van de kaars: Geel, Lichtblauw 

wierook: 
Mercurius regeert alles betreft leren, en communicatie.
Lavendel, Sandelhout, Benzoë*, Bergamot, Munt, Salie, Storax* en Amandel

Storax is de ingedroogde hars van de Japanse Storaxboom [Styrax Japonicus]. De
zuivere  Storax  is  relatief  moeilijk  te  vinden  in  België  omdat  deze  hars  heel  veel
gebruikt wordt in het Christendom, en deze uiteraard niet graag heeft dat de mens
hiermee gaat werken. Online echter is het makkelijk in te voeren, al is deze hars aan
de prijzige kant. 

Benzoë: Eveneens een ingedroogde hars van een boom uit de Styraceae familie. Siam
amber is een van de beste kwaliteiten beschikbaar op de markt, maar net zoals de
Storax is deze prijzig. Ook aankopen via het internet is voor België de beste optie.

 VENUS:  

• dag van de week: vrijdag
• element: aarde 
• chakra: hart

• Toepassing: 
Liefde, verliefdheid, vrijen (lust en seks is vooral gelinkt aan Mars), trouw, 
geloften, jeugd, schoonheid, vriendschappen, harmonie, aantrekkelijkheid, 
sociale betrekkingen, overvloed, inkomsten, loonopslag.

Kleur van de kaars: Groen 

wierook: 
Roos, Mirte, Jasmijn, Appel, Benzoë, Kamille, Hyacint, Magnolia, Vanille, Zoethout, 
Musk, Kardamon



 MARS:  

• dag van de week: dinsdag
• element: vuur 
• chakra: sacraal (2e chakra)

• Toepassing: 
Seks en lust, seksuele driften, fysieke behoefte voldoening, moed, 
vastberadenheid, vuur, agressie, wraak, woede, zelfvertrouwen, veroorzaken 
van ongevallen, afrekenen met vijanden, atletiek, verhoogt intensiteit van 
zwarte magie.

Kleur van de kaars: Rood 

wierook: 
'Dragons Blood'*, Den, Cipres, Benzoë, Tabak, Koriander, Komijn, Gember, Peper

'Dragons Blood' is een hars die gewonnen
wordt uit bomen van de Croton, 
Dracaena, Daemonorops, Calamus rotang
of Pterocarpus familie (of soms een 
mengeling van). De helder rode hars die 
vrijkomt, heeft het uitzicht van bloed.

(boom van de Dracaena familie)

 JUPITER:  

• dag van de week: donderdag
• element: vuur 
• chakra: kroon

• Toepassing: 
Geluk, Uitbreiding, overvloed, reizen over lange afstanden, hogere opleidingen, 
alles betreft wet en gerecht, belastingen, investeringen, mogelijkheden op 
financieel gebied en voorspoed.

Kleur van de kaars: Koningsblauw en Paars 

wierook: 
Ceder, Nootmuskaat, Citroen, Saffraan, Kamperfoelie, Mace*

Mace is het leerachtig vlies dat bevindt tussen de steen en de pulp van de vruchten 
van de muskaatboom [myristica fragrans]



 SATURNUS:  

• dag van de week: zaterdag
• element: aarde 
• chakra: basis (1e chakra)

• Toepassing: 
Zwarte magie, rituelen die te maken hebben met de dood en lijden, toebrengen 
van langdurig lijden in zwarte magie, alles betreft loopbaan en carrière, geduld, 
uithouding, zelfbeheersing, alle rituelen die te maken hebben met de aarde

Kleur van de kaars: Koningsblauw en Paars 

wierook: 
Musk, Mirre, Patchouli, Sage, Civet*

Civet is in deze lijst de enigste van dierlijke oorsprong, en 
wordt verkregen uit de klieren van de Loewak [Paradoxurus 
hermaphroditus], een katachtig dier die in Zuidoost Azië 
voorkomt.

De olie heeft een uitermate sterke en overheersende geur, 
en is redelijk duur in aanschaf.
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